
 

 
  صي انرژيدوره هاي آموزشي تخص

  
  

ژی پاسارگادر    ا
 

 
   

  التدريس قرارداد حق
 

  .......................................................................................................خانم /  و آقاي شركت انرژي پاسارگاداين قرارداد بين 

در جـدول ذيـل از تـاريخ        هـاي آموزشـي منـدرج       دوره  به منظـور تـدريس       )كه در اين قرارداد مدرس ناميده مي شود        (

طبـق مقـررات آموزشـي      وز   ر ...........................به مـدت      دانشكده   رد ............................................تا تاريخ  .................

 .د منعقد مي گرد) قراردادمواد (مندرج در پشت اين برگ
 

 فراگيرانتعداد  ساعاتتعداد  پايانتاريخ  آغازتاريخ  دوره آموزشينام رديف

1        
2        
3       
  

  مدرسمشخصات 
  :تاريخ تولد  :شماره شناسنامه  :نام  : نام خانوادگي- 1

                        مرد  زن  :      جنس- 2

    )يمه شودتصوير ضم: ( آخرين مدرك تحصيلي- 3
 كارشناسي   كارشناسي ارشد اي  دكتراي حرفه   (Ph.D)دكتراي تخصصي

  :رشته تحصيلي  : سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي- 4

  :دانشگاه  :        كشور -  محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي- 5

  : پايه ):اعضاي هيأت علمي( مرتبه علمي - 6

  ساير عناوين   مربي آموزشيار  مربي    استاديار   دانشيار   استاد 

  عضو هيأت علمي پيماني  عضو هيأت علمي رسمي آزمايشي  عضو هيأت علمي رسمي

  شاغل بازنشسته                    :  وضعيت شغلي- 7

  :ساير  :محل اشتغال فعلي، دانشگاه

  نماييد؟  مي چنانچه در دانشگاه شاغل هستيد، چند ساعت در هفته تدريس- 8

  ها؟ در كدام دانشگاه  چند سال سابقه تدريس داريد؟             - 9
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  ............................: تاريخ 

  ...........................: پيوست 
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  :  نشاني منزل- 10

  :شماره تلفن همراه  :شماره تلفن منزل

  : نشاني محل كار- 11

  :شماره تلفن محل كار

 :ارهمش  :و شماره بانك ) كارت شتاب(شماره حساب 

 
  مدارك الزم

   و كارت مليكپي شناسنامه اصلي و - 1
   اصل و تصوير آخرين گواهينامه تحصيلي- 2
  4*3 يك قطعه عكس - 3
  

  مواد قرارداد
  

  

 دوره آموزشيبه مدت يك   لغايت  قرارداد از تاريخ اين -1ماده 
  .گردد منعقد مي

ات آموزش عالي كشور از قرار ساعتي ها و مؤسس التدريس دانشگاه نامه حق التدريس با توجه به آيين ميزان حق - 2ماده 
. اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت استباشد كه در مقابل گواهي انجام كار از واحد مربوطه از محل  ريال مي .....................................

 . استدورهالتدريس منوط به تحويل اوراق امتحانات كتبي و ليست كامل نمرات امتحان همان  پرداخت حق

 : تعهدات مدرس-3ماده 
 .تواند تمام و يا قسـمتي از تعهـدات مندرج در اين قرارداد را به غيـر واگذار نمايد نمي آقاي ) الف

شركت  آموزش معاونتاي كه از طرف   بر طبق سرفصل مصوب دروس و برنامه.مدرس به موجب اين قرارداد موظف است) ب
 حضور يابد، حضور و غياب دانشجويان را رعايت نموده و پس از انجام دورهشود، براي تدريس  ين مي تعيانرژي پاسارگاد

همچنين تقاضاي تجديد .  تحويل نمايدمسئول دوره روز به 10امتحانات، اوراق امتحانات كتبي و نمرات امتحاني را ظرف مدت 
 به علل موجه عدم دورهچنانچه بعضي از جلسات . گو باشدنظر در نمرات دانشجويان را تا يك هفته پس از اعالم نمرات، پاسخ

 جلسات تشكيل نشده را به نحو مقتضي جبران نمايد و براي شركتحضور مدرس تشكيل نشود، مدرس مكلف است با هماهنگي 
خواهد التدريسي پرداخت ن بديهي است براي جلسات تشكيل نشده حق. (التدريس را دريافت نمايد اين جلسات فقط نصف حق

  .)شد
  . استشركتتشخيص عذر موجه با : تبصره

شود، اجباري و جزو وظايف   در ارتباط با دروس موضوع اين قرارداد تشكيل مياز طرف شركتجلساتي كه تمام شركت در ) د
  .گردد آموزشي مدرس محسوب مي

مايد و يا بدون عذر موجه در كالس درس حاضر نشود، يا فسخ ن) يك ماهه(در صورتي كه مدرس قرارداد را بدون اطالع قبلي ) ه
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شود تا دو برابر وجوهي  از انجام برنامه امتحانات يا تحويل اوراق امتحاني استنكاف نمايد، ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملزم مي
  .مايد پرداخت نشركت التدريس به وي تعلق خواهد گرفت به  را كه به موجب اين قرارداد به عنوان حق

  . استشركتتشخيص عذر موجه با : تبصره
 مكلف است در صورت حضور مدرس و عدم تشكيل جلسات درس به عللي خارج از اراده و بدون اطالع قبلي شركت -4ماده 

تواند براي تدريس اين جلسات اضافي،  وي، براي جبران جلسات تشكيل نشده با توافق مدرس اقدام نمايد و مدرس مي
  .لتدريس اضافي مطالبه نمايدا حق

  .فسخ نمايد) يك هفته(تواند در صورتي كه صالح بداند، اين قرارداد را با اطالع قبلي   ميشركت -5ماده 
تواند مبناي استخدام يا تبديل وضعيت مدرس   طبق اين قرارداد جنبه موقت داشته و در هيچ مورد نميدوره هاتدريس در  - 6ماده 

  .باشد  نميدر شركتتدريس طبق اين قرارداد مؤيد هيچ گونه سمت رسمي .  قرار گيرددائمبه صورت 
 معاونت نسخه داراي حكم واحد بوده كه يك نسخه به مدرس، يك نسخه به 3 نسخه تنظيم و هر 3اين قرارداد در  - 7ماده 

  .گردد  تحويل مي شركتآموزشي و نسخه سوم به امور مالي
  

  

  امضاي مدرس
  و نام خانوادگينام 

  
 

   آموزشي دوره هاي برگزاريامضاي مدير  
 وادگينام و نام خان

  شركت رئيسامضاي 
 وادگينام و نام خان

  معاون آموزشي شركتامضاي  
 وادگينام و نام خان

  


